บทที่ 1
บทนํา
ศิลปวัฒนธรรมจีนของคนไทยเชื้อสายจีนที่ศาลเจ้าคือศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ มีผเู ้ ข้าสักการบูชาด้วยความศรัทธาเป็ นความตั้งใจโดยตรง รวมทั้งเข้าเยีย่ มชม
ในฐานะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ศาลเจ้าจีนในภาคตะวันออกมีจาํ นวนมากกระจายตัวอยู่
ทุกจังหวัดตามความแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญและชุมชนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ
คนไทยเชื้อสายจีน ทําให้มีความจําเป็ นต้องศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะสถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมจีนที่ปรากฏเห็นอยูใ่ นศาลเจ้าสําหรับเป็ นแหล่ง
การเรี ยนรู ้สาํ หรับการท่องเที่ยวและการศึกษาเพื่อเข้าใจศิลปวัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าให้มากขึ้น
ชาวจีนสร้างศาลเจ้าด้วยสาเหตุหลายประการดังนี้1
1.สร้างเพื่อเป็ นที่พ่ งึ ทางใจ เนื่องจากการเดินทางออกจากบ้านเกิดไปต่างประเทศของชาว
จีนโพ้นทะเลในสมัยก่อนเป็ นไปด้วยความยากลําบาก

โดยเฉพาะการเดินทางทางนํ้าด้วยเรื อ

สําเภาหรื อเรื อกลไฟ ก่อนจะลงเรื อผูเ้ ดินทางมักอัญเชิญองค์เทพที่กราบไหว้ที่บา้ น หรื อหอเอาขี้
ธูปจากกระถางธูปหน้าแท่นบูชาเทพที่บา้ นของตนติดตัวมาด้วย

เพื่อเป็ นเครื่ องรางป้ องกัน

อันตราย จึงมักมีเรื่ องราวของชาวจีนผูอ้ พยพบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับเครื่ องรางเหล่านี้ตลอดเวลา
เมื่อผ่านการเดินทางมาสู่ จุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัย

จึงระลึกถึงเทพเจ้าที่อญั เชิญมาด้วยว่าได้

ปกป้ องให้พน้ ภัย ด้วยความสํานึกในพระคุณของเทพเจ้าจึงสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อประดิษฐานรู ป
เคารพขึ้น
2.สร้างตามความเชื่อและประเพณี ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ

ศาลเจ้าจึงมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ของชาวจีนอย่างมาก ศาลเจ้ามักจะเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ความเชื่อหรื อเป็ นที่รวมของคนจีนในงานประจําปี
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3.สร้างเพื่อเป็ นศาลเจ้าประจําตระกูล เพื่อใช้เป็ นที่กราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เป็ นประเพณี ที่ปรากฏในราชสํานักโดยมีศาลเจ้าประจําราชวงศ์เหมือนกัน
4.สร้างตามความนิยม เช่นศาลเจ้าประจําตลาดตามเมืองใหญ่ ๆ นิยมสร้างศาลเจ้าเพราะ
ทําให้กิจการของเจ้าของตลาดเจริ ญรุ่ งเรื อง จึงทําให้ตลาดอื่น ๆ สร้างตามแบบกัน นิยมสร้างศาล
เจ้าประจําตลาดตามเมืองต่าง ๆ
5.สร้างเพื่อแก้บน ผูท้ ี่ได้บนบานขอพรจากเทพเจ้าหากได้ตามสมประสงค์แล้วจะสร้าง
ศาลเจ้าถวายเทพเจ้านั้น ๆ
6.สร้างด้วยความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ ของเทพ ทําให้
ผูศ้ รัทธาบริ จาคที่ดินและทรัพย์สินก่อสร้างศาลเจ้าขึ้นมา
ศาลเจ้าเก่าที่สุดคือศาลเจ้าวัดพนัญเชิงวรวิหารที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาสร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ.1867 ก่อนปี พ.ศ.2160 วัดพนัญเชิงวรวิหารใช้ชื่อว่าซานเป่ ากงเมี่ยว ตามหลักฐานที่ปรากฏ
ในหนังสื อตงซี หยางเช่าหรื อการสํารวจทะเลตะวันออกและตะวันตก ในสมัยราชวงศ์หมิงในปี
พ.ศ.2160 ได้บนั ทึกไว้วา่ “ซานเป่ าเมี่ยวอยูใ่ นด่านที่ 2 เพื่อรักษาขันทีเจิ้งเหอ” ในปี พ.ศ.1950
ขันทีเจิ้งเหอหรื อแต้ฮ้ วั แห่งราชวงศ์หมิง2ได้เคยเดินเรื อมาถึงบริ เวณนี้คราวเดินทางเยือนฝั่งทะเล
ฝั่งตะวันตกครั้งที่ 2 และต่อมาในปี พ.ศ.1952 ได้เดินทางมาเยือนกรุ งศรี อยุธยาอีกครั้งหนึ่ง โดย
ใช้เรื อเล็กมาค้าขายอยูแ่ ถบนี้

การเยือนกรุ งศรี อยุธยามีส่วนส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่าง

ประเทศไทยและจีน รวมทั้งทําให้คนไทยมีความประทับใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น ชาวจีนโพ้น
ทะเลที่อาศัยบริ เวณนี้ได้ขนานนามวัดพนัญเชิงวรวิหารว่าซานเป่ ากงเมี่ยว

เพื่อระลึกถึงขันที

แต้ฮ้ วั หรื อเจิ่นเหอ หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ ขันทีซานเป่ า วัดพนัญเชิงวรวิหารปั จจุบนั เป็ นวัดไทยเป็ น
ที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปพระไตรรัตนนายกที่คนจีนและชาวไทยนับถือมากรู ้จกั กันในนามซํา
ปอกง ภายในอุโบสถเหนือช่องประตูทางเจ้าเป็ นแผ่นป้ ายไม้จาํ หลักอักษรจีนอ่านว่าซานเป่ าฝูกง
หรื อซําปอฮุกกงหมายถึงพระไตรรัตนนายกหรื อหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง 3
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ศาลเจ้าจีนเดิมน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศาลเจ้าแบบไทยดังจะเห็นได้จาก
ศาลหลักเมืองชลบุรีเดิมเข้าใจว่าเป็ นศาลเทพารักษ์4 ความคิดเห็นนี้พิจารณาจากเจว็ดแผ่นไม้
กระดานมีรูปแกะสลักภาพเทพารักษ์จาํ นวน 7 แผ่น
ขนาดสู งสุ ดราวเมตรเศษและมีระบุคาํ
ว่า”ทรงเมือง”ด้านล่างของเจว็ด โดยเฉพาะเจว็ดแผ่นกลางเป็ นศิลปะแบบอยุธยามีคาํ อธิ บายว่า
เป็ นพ่อเมือง อีกสองอันอธิบายว่าเป็ นพระเสื้ อเมืองและพระทรงเมืองเชื่อว่าศาลหลักเมืองหรื อ
ศาลเทพารักษ์เดิมน่าจะสร้างร่ วมสมัยกับวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี อาคารศาลหลักเมืองชลบุรี
เป็ นอาคารทรงไทยพื้นบ้านแบบเรี ยบง่ายไม่มีเสาหลักเมืองภายในอาคารมีอกั ษรจีนเขียนไว้วา่
เป่ า โย่ว ซื่ อ หมิน– ปกป้ องคุม้ ครองประชาชน และมีคาํ กลอนคู่ตุย้ เลี้ยงสลักที่เสาใน
ศาลหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหรื อเจ้าพ่อวิเชียรโชติเดิมน่าจะเป็ นศาลเทพารักษ์มา
ก่อนเช่นเดียวกันเพราะมีเจว็ดไม้แกะสลักด้วยไม้โพธิ์มีลกั ษณะคล้ายองค์พระสยามเทวาธิ ราช
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อยูใ่ นท่าประทับยืนบนเกี้ยวซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามวิจิตร แล้วปิ ดทองคําเปลวบริ สุทธิ์ ทับไป
อีกชั้นหนึ่งมีความสูงประมาณ 1 ศอกเศษ ประดิษฐานอยูใ่ นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็ นที่เคารพ
สักการะของชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงเปรี ยบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
โดยเฉพาะชาวประมงและคนไทยเชื้อสายจีนส่ วนใหญ่จะมีความเชื่อถือศรัทธามาก่อนออกเรื อ
หาปลาทุกครั้งจะต้องมีการจุดประทัดเป็ นการเซ่นไหว้สกั การะทุกครั้งเล่ากันว่าในสมัยนั้นได้
พบแผ่นไม้แกะสลักคล้ายเทพารักษ์ลอยนํ้ามาขึ้นที่คลองลัดป้ อมใกล้กบั ป้ อมวิเชียรโชฎกไม่ไกล
จากที่ต้ งั ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในปัจจุบนั มากนัก ชาวบ้านจึงอัญเชิญไปประดิษฐาน
ไว้บนตลิ่งและนําไปบูชาในที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง6
ศาลเทพารักษ์ของไทย
หลักแห่งรัฐ

ศาลเจ้าจีนจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

ตัวอย่างที่น่าสังเกตและเห็นเด่นชัดที่สุดก็คือคนจีนบูชาหลักเมืองหรื อ

ความเชื่อเรื่ องหลักเมืองไทยมาจากศิวลึงค์ของอินเดียผ่านทางกัมพูชา

จาก

วัฒนธรรมเขมรโบราณหิ นศิวลึงค์สญ
ั ลักษณ์อาํ นาจอธิ ปไตยของกษัตริ ยน์ าํ มาตั้งบูชาในเมือง
หลวงและหัวเมือง

เมื่อนครวัดเสื่ อมอํานาจลงยังคงมีลึงค์หรื อหลักเมืองเป็ นศูนย์กลางของ

สัญลักษณ์เมืองต่อมาภายหลังหลักเมืองส่ วนใหญ่จะสลักจากท่อนซุงและทําตามแบบที่กาํ หนด
ไว้แต่ลกั ษณะหลักรู ปลึงค์ยงั คงปรากฏชัดอยู่ ความเชื่อของคนไทยนั้นหลักเมืองเสมือนหนึ่งผี
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หรื อวิญญาณตามลัทธิ การถือผีและสิ งสถิตอยูใ่ นฐานะผีที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของเมืองหรื อรัฐ ชาวจีน
ที่มาตั้งรกรากอยูใ่ นเมืองยอมรับถึงความมีอาํ นาจของเทวดาแห่ งสถานที่น้ นั จึงได้เริ่ มกราบไหว้
บูชาหลักเมืองและในที่สุดรับสื บทอดการบูชาศิวลึงค์เข้าไว้ในความเชื่อทางศาสนาของตนเอง
ชาวจีนนับถือหลักเมืองเท่ากับเฉิ งหวงซึ่ งเป็ นเทวดาประจํากําแพงและคูรอบป้ อมปราการของคน
จีนพบเห็นตามเมืองต่าง ๆ ที่มีกาํ แพงล้อมในประเทศจีน คนจีนหาที่ให้หลักเมืองหลายแห่งอยู่
ใหม่ในศาลที่สร้างขึ้นใหม่และคนจีนคนไทยร่ วมกันสักการะบูชาเทวดาองค์เดียวกันในวัดหรื อ
ศาลเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง7

ภาคตะวันออกจะมีเสาศิวลึงค์ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดและมี

วัฒนธรรมจีนร่ วมกับวัฒนธรรมไทยทุกศาลหลักเมืองในภาคตะวันออก

นอกจากนี้ยงั มี

ประติมากรรมเฉิ งหวงกงประดิษฐานที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีและศาลหลักเมืองขลุง
จันทบุรีเป็ นตัวอย่างการนับถือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของคนจีน8
ชาวจีนแต้จิ๋วสร้างศาลเจ้าแม่เบิกไพรจังหวัดราชบุรีทบั ศาลเดิมในปี
พ.ศ.
2468
เจ้าแม่เบิกไพร9
เจ้าแม่เทียนโหวเซี่ยบ้อและเจ้าแม่ทบั ทิมน่าจะเป็ นองค์เดียวกันและมีความ
เกี่ยวข้องกับทางนํ้า การประมงและการเดินเรื อ เจ้าแม่องค์น้ ี มีปรากฏมาก่อนตั้งที่วา่ การอําเภอ
และตลาดบ้านโป่ งตั้งอยูร่ ิ มนํ้าและตรงท้องคุง้ ตลิ่งพังจึงได้ยา้ ยหนีน้ าํ ประมาณ 2 ครั้งเดิมศาลมี
ลักษณะเป็ นเรื อนฝากระดาน 2 หลังแฝด หลังคามุงสังกะสี พ้นื กระดานขนาดกว้างยาว 4 วา 2
ศอก สี่ เหลี่ยม ภายในศาลเจ้าแม่เบิกไพรปัจจุบนั นี้เป็ นรู ปพระจีนทรงเครื่ องปิ ดทองนัง่ อยูบ่ นฐาน
สู งประมาณ 1 ฟุตและมีรูปสาวกอีก 2 องค์ เจ้าแม่ควรจะเป็ นเทพารักษ์อย่างไทยแต่ที่กลายเป็ น
ในปัจจุบนั กลับเป็ นแบบอย่างจีนและศาลเปลี่ยนเป็ นศาลเจ้า เพราะเหตุดว้ ยคนจีนเป็ นผูป้ กครอง
ดูแลศาลและความนิยมนับถือก็อยูใ่ นหมู่ชาวจีนเป็ นส่ วนมากด้วย10 ศาลเจ้าพ่อเทียนดกอําเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรีจากหลักฐานรู ปถ่ายก่อนบูรณะเป็ นเรื อนฝากระดาน 3 หลังแฝดเรื อนหลัง
นอกมุงสังกะสี สองหลังแฝดถัดไปหลังคามุงกระเบื้องเป็ นลักษณะของศาลเจ้าจีนในปั จจุบนั ซึ่ ง
แบ่งอาคารเป็ น 3 ช่วงตามประโยชน์ใช้สอยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นแบบศาลเจ้าแบบจีนในปั จจุบนั
ที่ศาลเจ้าเทียนดกปั จจุบนั เขียนชื่อศาลเจ้าเป็ นภาษาจีนว่า เถ้า ปึ่ ง เหมี่ยว ด้วยเหตุผลเนื่องจากชาว
จีนเป็ นผูด้ ูแลศาลเจ้าแห่งนี้11
ศาลเจ้าหลักเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีเดิมเป็ นศาลเจ้าเล็ก ๆ ตั้งอยูร่ ะหว่างต้นตะเคียน
ใหญ่สองต้น ในสมัยนั้นสถานที่แห่งนี้เป็ นค่ายทหารมาก่อน ต่อมาปี พ.ศ.2448 ราชการได้สร้าง
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เป็ นที่ทาํ การอําเภอเมืองขลุงอยูด่ า้ นหน้าศาลเจ้าเป็ นอาคารไม้
ปั จจุบนั คืออาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองขลุงหลังใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ชาวไทยและจีนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ครอบครัวเป็ นประจํา ในสมัยนั้นไม่มีผใู้ ดทราบว่าเป็ นศาลหลักเมือง ต่อมาในปี พ.ศ.
2500 ขลุงมูลนิธิพง่ ไล้ยเี่ ซี ยวเกาะ ได้ทาํ พิธีขดุ ศพไร้ญาติในพื้นที่โรงเรี ยนเทศบาลขลุงในสมัย
นั้นเป็ นป่ าช้า
เพื่อนําพื้นที่มาสร้างเป็ นโรงเรี ยนจึงดําเนินการประกอบพิธีโดยคณะทรงจาก
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี การทําพิธีจะต้องไปอัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่าง ๆ มาร่ วมพิธี
และเมื่อคณะทรงองค์เทพฮุดโจ้วโป๊ ยจุนเซี๊ยฮุดประทับทรงได้แจ้งแก่คณะกรรมการว่ายังไม่ได้
เชิญเจ้าหลักเมืองขลุงมายังปะรําพิธี คณะกรรมการไม่ทราบว่าเจ้าหลักเมืองขลุงอยูท่ ี่ใด ท่านฮุด
โจ้วจึงนําคณะกรรมการไปยังหลังสํานักงานเทศบาลตําบลขลุงและแจ้งว่าศาลเจ้าหลังดัง
กล่าวคือศาลหลักเมืองขลุง ชาวขลุงโดยทัว่ ไปจึงทราบว่ามีศาลหลักเมืองอยูใ่ นเขตอําเภอขลุง
ต่อมาปี พ.ศ. 2507 มีมติไปอัญเชิญท่านฮุดโจ้วจากขลุงมูลนิธิมาประทับทรงเพื่อหาพื้นที่ ๆ เป็ น
มงคลสร้างศาลหลักเมืองขึ้นในพื้นที่ปัจจุบนั โดยสร้างเป็ นอาคารไม้ 1 หลัง12
ต่อมาในปี
พ.ศ. 2515 คณะกรรมการในสมัยนั้นเห็นว่าศาลเจ้าทรุ ดโทรมมากจึงได้ร้ื อถอนแล้วสร้างหลัง
ใหม่เป็ นอาคารคอนกรี ตหลังปัจจุบนั ศาลหลักเมืองเดิมใช้ชื่อว่าศาลเจ้าหลักเมือง มีลายเทพพนม
และลายไทยประดับที่จวั่ มีอกั ษรจีนเฉิ ง หวง กู่ เหมี่ยวกํากับ ปั จจุบนั ดูได้จากศาลเจ้าหลักเมืองที่
ค่ายเนินวง จังหวัดจันทบุรี13
ศาลหลักเมืองนครนายกภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีเสาหลักเมืองสองต้น เป็ นเสาหลัก
เมืองรู ปดอกบัวหลักเดิมสร้างในปี พ.ศ.2453 เสาหลักเมืองสร้างใหม่ประดิษฐานเคียงคู่กนั
ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีประติมากรรมจีนมีอกั ษรจีนกํากับ ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมี
เจว็ดไม้สลักภาษาจีน “ผิงอัน”หมายถึงปลอดภัย ด้านบนสลักเป็ นเทพารักษ์วางพิงกําแพงตรง
บริ เวณประติมากรรมจีน14 ศาลหลักเมืองระยองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เดิมเป็ นศาลไม้ มีลกั ษณะอาคารเป็ นศาลเจ้าจีนต่อมา
ในปี พ.ศ. 2486 เสาหลักเมืองได้หกั พังลงมาชาวบ้านจึงร่ วมกันบูรณะปฏิสงั ขรณ์ให้มีความ
มัน่ คงแข็งแรงขึ้นและสร้างมณฑปทรงจัตุรมุขครอบไว้ เพื่อให้เสาหลักเมืองได้ประดิษฐานอยู่
ในอาคารที่เหมาะสมและเมื่อวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริ นายกได้เสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์มณฑปหลักเมืองแห่ งนี้ สําหรับ
ยอดเสาหลักเมืองนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จฯ มาทรงพระสุ หร่ ายและทรงเจิม
แผ่นยันต์ใหม่พร้อมกับได้อญั เชิญยอดเสาเข้าสวมไว้ มีการจัดพิธีสมโภชเมื่อวันที่ 1 กันยายน
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พ.ศ. 253615ภายในอาคารศาลหลักเมืองศาลเจ้าจีนมีเจว็ดจํานวน 4 แผ่นวางไว้ดา้ นข้างซ้ายของ
เจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อปึ งเถ้ากงจํานวน 2 แผ่นวางไว้ดา้ นข้างขวาจํานวน 2 แผ่น ศาลเจ้า
น่าจะมีความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะศาลเทพารักษ์ เมื่อมีการซ่อมแซมศาลเดิมซึ่ ง
เป็ นศาลไม้ ซึ่งมักไม่มีการบันทึกรู ปทรงอาคารไว้แน่ชดั อาจเปรี ยบเทียบได้กบั ศาลเจ้าแม่เบิก
ไพร จังหวัดราชบุรีและศาลเจ้าพ่อเทียนดก สัตหี บ จังหวัดชลบุรี คงมีแต่เพียงเจว็ดไม้เหมือนกับ
ที่ศาลหลักเมืองชลบุรี ศาลหลักเมืองชลบุรีเป็ นรู ปแบบศาลเทพารักษ์แบบหนึ่งที่เป็ นอาคารทรง
ไทยพื้นบ้านแบบเรี ยบง่าย มีเจว็ดไม้ประดิษฐานไว้ มีอกั ษรจีนกํากับไว้บริ เวณต่าง ๆ ที่ศาลเจ้า
แม่บุษบา พานทอง ชลบุรีมีเจว็ดไม้จาํ นวนสามอันประดิษฐานภายในศาลเจ้า ส่ วนวัดพนัญเชิง
วรวิหารซึ่ งมีหลักฐานว่าเคยเป็ นศาลเจ้ามาก่อนแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ไทยและจีนเป็ นเอกลักษณ์ให้สาํ หรับศึกษาอย่างละเอียดต่อไป
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ศาลเจ้าของคนจีนมักจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั กลุ่มภาษา จุดมุ่งหมายสําหรับการ
สร้างและอื่น ๆ ประกอบกันมักเป็ นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกมากกว่าความสามัคคี แต่ละกลุ่ม
ภาษาเลือกนับถือเจ้าองค์หนึ่งหรื อมากกว่านั้นตามที่พวกตนพอใจ16ศาลเจ้าเก่าที่สุดของคนจีนแต่
ละกลุ่มภาษา เช่น ศาลเจ้าฮ๊กเกี้ยนที่เก่าแก่ที่สุดคือศาลเจ้าจี้หนันเมี้ยวสร้างเมื่อ พ.ศ.2229 อยูใ่ น
กรุ งเทพ ฯ เพราะชาวจีนส่ วนใหญ่อพยพเข้าไปอยูใ่ นกรุ งเทพ ฯ ก่อนจะแยกย้ายกันไปอยูใ่ นหัว
เมืองอื่น จึงถือว่าศาลเจ้าที่สร้างในกรุ งเทพ ฯ เป็ นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในยุคแรกที่เดินทางเข้ามา
ศาลนี้สร้างมาเกือบ 300 ปี ศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่รองลงมาคือ ศาลเจ้าโจซื อก๋ ง พ.ศ.2349 เป็ นศาล
เจ้าชาวจีนฮ๊กเกี้ยน แสดงถึงความงดงามของศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมปลายสมัยราชวงศ์ชิง
พ.ศ.2126-2454 อย่างเด่นชัด เดิมศาลเจ้าโจซื่ อก๋ งเยมีชื่อว่าวัดซุน้ เฉงยีม่ าก่อนนิยมใช้สีเหลือง
เป็ นใหญ่ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดของชาวแคะคือศาลเจ้าซําในสร้างเมื่อ พ.ศ.2390 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุด
ของชาวจีนแต้จ๋ิวคือศาลเจ้าบ้านหม้อสร้างเมื่อ พ.ศ.2395 ศาลเจ้าเก่าที่สุดของชาวจีนไหหลําคือ
ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม สามเสน สร้างเมื่อ พ.ศ.2384 ศาลเจ้าเก่าที่สุดของชาวจีนกวางตุง้ คือ ศาลเจ้า
สมาคมกวางตุง้ หรื อกงจิ้งกัง สร้างเมื่อ พ.ศ.242317
ศาลเจ้าที่เป็ นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทยแบบจีนเกิดขึ้น
โดยเฉพาะแบบหนึ่ง เกิดขึ้นโดยบังเอิญมีชื่อเหมือนกับเป็ นสถานที่สาํ คัญในการสักการะบูชา
สําหรับคนจีนในประเทศไทย ตามชื่อของผูน้ าํ คณะสํารวจทางทะเลของราชวงศ์หมิงที่รุ่งเรื องคือ
เจิ้งเหอ ซันเป่ าเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่าซันเป่ าไทเซียน ในพุทธศาสนามีความคิดขั้นพื้นฐาน
เรื่ องพระรัตนตรัยนับถือหลักศาสนาที่สาํ คัญ 3 ประการ คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม
และพระสงฆ์ ความคิดเรื่ องพระรัตนตรัยนี้ได้แปลตามตัวอักษรเป็ นภาษาจีนทั้งประเทศจีนและ
ในประเทศไทยคือซันเป่ า
แม้วา่ เป่ าในชื่อตัวเล็กของเจิ้งเหอนํามาเขียนในลักษณะอื่นและมี
ความหมายต่างไป เช่น แปลว่า การคุม้ ครองปกป้ องรักษา แตกต่างกับคําเป่ าตามความคิดชาว
พุทธ คําสองคํานี้ ออกเสี ยงอย่างเดียวกัน จึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าคนจีนในไทยไม่รู้หนังสื อ
ส่ วนใหญ่จะสับสนกับชื่อที่ออกเสี ยงเหมือนกันสองชื่อในตํานานความเชื่อถือชาวจีนในไทย เจิ้ง
เหอได้รับการบูชาอย่างเทพเจ้าในไทยในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ชื่อของซันเป่ ากงเขียน
บ่อยครั้งเป็ นพระรัตนตรัยแทนที่จะเป็ นการคุม้ ครองปกป้ องรักษา 3 ประการ ในประวัติศาสตร์
ราชวงศ์หมิง กล่าวถึงวัดพระรัตนตรัยในประเทศไทยสร้างโดยเจิ้งเหอ การผสมเรื่ องที่ผดิ พลาด
นี้ช้ ีให้เห็นว่าในสมัยอยุธยามีความสับสนเกิดขึ้นระหว่างซันเป่ ากงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นเทพ
เจ้าและตามความคิดของชาวพุทธ วัดพุทธซันเป่ า-พระรัตนตรัย- ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดอยูท่ ี่จงั หวัด
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พระนครศรี อยุธยา วัดซันเป่ าเดิมน่าจะถูกพม่าทําลายในปี พ.ศ.2310 และสร้างใหม่ข้ ึนมาแทนที่
วัดเดิม ตํานานของคนจีนทุกวันนี้เล่าว่า ซันเป่ ากง คือ เจิ้งเหอ สร้างวัดนี้ข้ ึนในราชวงศ์หมิง มี
วัดซันเป่ าอย่างน้อยที่สุด 3 วัดที่คนจีนนับถือโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่วดั กัลยาณมิตรมหาวรวิหาร
ธนบุรี วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรี อยุธยาทั้งสองวัดเป็ นแบบไทย และวัดอุภยั ภาติการาม
ฉะเชิงเทราเป็ นศาลเจ้าจีนมาก่อนจะเปลี่ยนเป็ นวัดญวนในศาสนาพุทธนิกายมหายาน
มี
พระพุทธรู ปประดิษฐานอยูภ่ ายในเป็ นที่นบั ถือทั้งคนไทยและคนจีนตามแบบไทย ซันเป่ ากงเป็ น
เทวดาองค์หนึ่งในบรรดาเทวดาที่เป็ นใหญ่ท้ งั หลายของชายจีนในท้องถิ่น การเคารพซันเป่ ากงที่
อยูใ่ นรู ปแบบพระไทยทําให้ลูกจีนในไทยเปลี่ยนไปเป็ นพุทธศาสนาแบบไทย18
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ศาลเจ้ าแม่ ทบั ทิมจังหวัดระยองมีประวัติการก่อสร้างอายุมากแห่งหนึ่งคือเริ่ มสร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2421 เพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทบั ทิมและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์อนั เป็ นที่เคารพนับ
ถือและกราบไหว้ของชาวระยอง ทั้งชาวไทยและชาวจีนเริ่ มแรกได้สร้างเป็ นอาคารไม้หลังคาเตี้ย
ต่อมาในปี พ.ศ.2448 ได้ซ่อมแซมเปลี่ยนเป็ นอาคารคอนกรี ตมีชื่อเป็ นทางการว่าศาลเจ้าจุย้ บุย้
เหนียวตั้งอยูท่ ี่ถนนยมจินดาตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง19 ที่ศาลเจ้าแม่
ทับทิมมีระฆังผลิตในปี พ.ศ.2441 จักรพรรดิชิงกวังซวี(่ GuangXu) ราชวงศ์ชิงมอบให้ศาลเจ้า
นับเป็ นศาลเจ้าที่มีหลักฐานว่ามีอายุเก่าแก่แห่งหนึ่ งในภาคตะวันออก โรงเจเป้าฮกตั้วมีหลักฐาน
ที่โรงเจระบุวา่ สร้างในปี พ.ศ.2446 โรงเจเป้ าฮกตั้วมีนายจิตติ พงศ์ไพโรจน์ เจ้าของโรงนํ้าปลา
ทัง่ ซังฮะหรื อนํ้าปลาทิพรสเป็ นประธาน20 ศาลเจ้าทั้งสองมีประวัติการซ่อมแซมตัวอาคารหลาย
ครั้ง
ศาลเจ้าในภาคตะวันออกที่สาํ คัญคือ วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดจีน
ประชาสโมสร เล่งฮกยี่ ( 龍福寺) ขยายมาจากวัดมังกรกมลาวาสในกรุ งเทพมหานคร เริ่ ม
สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พ.ศ. 2449 เป็ นวัดจีนเก่าแก่แห่งศาสนา
พุทธนิกายมหายาน ภายในวัดมีพระพุทธรู ปที่หล่อด้วยกระดาษ เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี๊ย
เจ้าแม่กวนอิม และเทพอื่น ๆ ภายในวัด เป็ นวัดจีนเพียงแห่ งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีระฆัง
ใบใหญ่ของชาวจีนแต้จิ๋วที่ได้สร้างขึ้น มีน้ าํ หนักกว่า 1 ตัน วัดจีนประชาสโมสรตั้งอยูท่ ี่ถนนศุภ
กิจ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา21 นายเทียนอิง แซ่ล้ ี ต้นตระกูล วงศ์เธียรทอง
และศรี เฑียรอินทร์พร้อมภรรยาชื่อ เปี่ ยมบริ จาคที่ดินสร้างวัดนี้ครั้งแรก 5 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
โดยนมัสการพระคุณเจ้าสกเห็งให้เป็ นผูอ้ าํ นวยการสร้างภายหลังวัดมังกรกมลาวาสหรื อวัดเล่ง
เน่ยยีท่ ี่กรุ งเทพ ฯ 22
วัดอุภยั ภาติการามหรื อวัดซําปอกงเดิมเป็ นวัดจีน ปัจจุบนั เป็ นวัดญวนในลัทธิ มหายาน
ภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาลเจ้าเป็ นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรื อพระไตรรัตน
นายกที่ชาวจีนเรี ยกว่า เจ้าพ่อซําปอกง-ต้าฉง เป่ า เตี้ยน วัดอุภยั ภาติการามสร้างโดยขุนพิพิธ
พานิชกรรมเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จ
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พระราชดําเนินทอดพระเนตรวัดนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์บาํ รุ งวัด 200 บาทและ
พระราชทานนามวันนี้วา่ วัดอุภยั ภาติการาม พระราชทานนามพระพุทธรู ปจําลองแบบหลวงพ่อ
โตวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาว่า พระพุทธไตรรัตนนายก23 ตามประวัติเล่าไว้วา่ มี
เศรษฐี

2

พ่อลูกเป็ นชาวตลาดบ้านใหม่มีใจศรัทธาหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงจังหวัด

พระนครศรี อยุธยาเป็ นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2449 จึงได้สละทรัพย์สร้างซําปอกงโดยจําลองมา
จากที่วดั พนัญเชิงวรวิหารและสละที่ดินใกล้ตลาดบ้านใหม่เพื่อสร้างเป็ นที่ประดิษฐาน ซําปอกง
ที่สร้างมีขนาดหน้าตักกว้าง 6.50 เมตร สู งประมาณ 12 เมตร24
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ภาคตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัดคือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด
ปราจีนบุรี นครนายกและสระแก้ว ภาคตะวันออกตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีชายฝั่ง
ทะเลยาวประมาณ 500 กิโลเมตร เป็ นที่ต้ งั ของเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว
ชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานชายฝั่งทะเลในชุมชนต่าง ๆ ปะปนกับชาวไทยและชนพื้นเมือง
อื่น ๆ เช่น มอญ กระเหรี่ ยง กุลา ไทยมุสลิม ลาว และชอง ชาวจีนได้หล่อหลอมวัฒนธรรมเข้า
กับชาวไทยและชนพื้นเมืองอย่างสมานฉันท์ไม่มีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนและ
วัฒนธรรมไทยในภาคตะวันออก ศาลเจ้าเป็ นศูนย์กลางของชุมชนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเวลา
ต่าง ๆ การสร้างศาลเจ้าเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตั้งชุมชนอย่างหนึ่ง ศิลปวัฒนธรรม
จีนมักจะปรากฏในศาลเจ้าเนื่ องจากชาวไทยเชื้อสายจีนชอบทํากิจกรรมในศาลเจ้าในชนบทที่
เป็ นที่สิงสถิตของวิญญาณและผี เช่นเดียวกับศาลเจ้าในเมือง การศึกษาเรื่ องศาลเจ้าจึงเป็ นเรื่ อง
ศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างหนึ่ง

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวความคิด

ความสําคัญของวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนประเภท

สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมที่ศาลเจ้าในภาคตะวันออก
สําหรับเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในภาคตะวันออก
กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมุตฐิ านการวิจยั
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋ า ศาสนาขงจื้อ ภูมิปัญญาจีนมีอิทธิ พลกําหนด
วัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าของคนไทยเชื้อสายจีนในภาคตะวันออก

ขอบเขตการวิจยั
-ขอบเขตด้านการศึกษา

เนื้อหาข้อมูล

ศึกษาวัฒนธรรมจีนประเภทสถาปั ตยกรรม

ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมที่ปรากฏในศาลเจ้าภาคตะวันออก
-ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาศาลเจ้าในภาคตะวันออกคือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
ปราจีนบุรี
-ขอบเขตด้านช่วงเวลา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555- วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
-ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาศาลเจ้าในจังหวัดชลบุรีจาํ นวน 19 แห่ง ฉะเชิงเทรา 6 แห่ ง
จันทบุรี 6 แห่ง ตราด 5 แห่ง ระยอง 6 แห่ง นครนายก 3 แห่ง สระแก้ว 3 แห่ง ปราจีนบุรี 3
แห่ง รวม 51 ศาลเจ้า จากศาลเจ้าทั้งหมดในภาคตะวันออกจํานวน 146 ศาลเจ้า (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 1ประกอบ)

คําสํ าคัญ
ศาลเจ้าหมายถึงศาลหลักเมือง ศาลเจ้า โรงเจ มูลนิธิ วัดจีนและศาสนสถานที่มี
ศิลปวัฒนธรรมจีนเป็ นอาคารที่ประดิษฐานรู ปเคารพตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนไป
สักการะบูชาเป็ นศูนย์กลางทํากิจกรรมของชุมชนและเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
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ประโยชน์ ทคี่ าดจะได้ รับ
เพื่อจัดระบบสารสนเทศแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนประเภท
สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมที่ศาลเจ้าสําหรับการอนุรักษ์และ
พัฒนาเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้สาํ หรับการท่องเที่ยว และเพื่อให้ผทู ้ ี่ไปสักการบูชารู ปเคารพได้เข้าใจ
ความหมายของศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว อันจะนําไปสู่ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจีน
ที่ศาลเจ้าอย่างยัง่ ยืน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.ศึกษาข้อมูลเอกสาร กรณี ที่มีภาษาจีนมีผทู ้ าํ หน้าที่ล่ามแปลภาษาจีนประกอบด้วยผูอ้ ่าน
อักษรจีน Mr. Ai Hongpei –อ้าย หงเผย และ Mr. Sun Fiehan –ซุ่น เฟยหาน ผศ. ดร.กนกพร ศรี
ญาณลักษณ์ นิสิตผูป้ ระสานงาน นางสาวสุ ดารัตน์ แพรธํารงกุล และ นางสาวสิ ริรัตน์ วงค์ศรี
รัตนกุล คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Mrs. Ni Yu นิสิตปริ ญญาโทบริ หาร

ศิลปวัฒนธรรม และ Mr.Pan Ziyao นิสิตปริ ญญาเอกบริ หารศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.เก็บข้อมูลภาคสนาม
3.ประมวลผลแยกประเภทข้อมูล
4.วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.เขียนรายงาน
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แผนการดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ
1.ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร สําหรับการค้นเอกสาร 20,000 บาท
2.ค่าเดินทาง ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคสนาม ค่าจ้างผูช้ ่วยวิจยั ภาคสนาม 30,000 บาท
3.ค่าจ้างผูช้ ่วยวิจยั และวิทยากรผูใ้ ห้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน 20,000 บาท
4.ค่าจัดพิมพ์รายงานวิจยั 30,000 บาท
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เชิงอรรถ
1

กุลศิริ อรุ ณภาคย์, ศาลเจ้ า ศาลจีนในกรุงเทพ ฯ กรุ งเทพ ฯ : มิวเซี ยมเพรส,2553 หน้า

16-17
2

เจิ้งเหอมีชื่อว่า "ซานเป่ า-ซันเป่ า" แซ่หม่า เกิดที่มณฑลยูนนาน ซึ่ งเป็ นเขตแดนของมอง
โกลทางตอนใต้ของประเทศจีน เกิดปี พ.ศ.1914 ( ค.ศ.1371) มีชื่อมุสลิมเป็ นภาษาอาหรับว่า มู
ฮัมมัด อับดุลญับบารฺ เกิดในตระกูลขุนนางมุสลิม เซมูร์ เป็ นลูกหลานชนชั้นที่หกของซัยยิด
อัจญาลชัมสุ ดดีนอุมรั ผูป้ กครองมณฑลยูนนานผูล้ ือนามจากบุคอรอในอุซเบกิสถาน แซ่หม่า มา
จากมาสูฮฺ (มาสี หฺ) บุครคนที่ 5 ของซัยยิดอัจญาลชัมสุ ดดีนอุมรั บิดาของเจิ้งเหอมีนามว่ามี
รตะกีน ปู่ มีนามว่ากะรอมุดดีนได้ไปทําพิธีฮจั ญ์ในมักกะหฺ จึงได้พบเห็นผูค้ นจากทุกสารทิศ
ก่อนหน้านี้แซ่หม่าเรี ยกว่าหม่าเหอเจิ้งเหอมีพี่นอ้ ง 5 คนเป็ นชาย 1 คน หญิง 4 คน เมื่อหม่าเหอ
อายุได้ 12 ปี ตรงกับช่วงที่กองทัพของจักรพรรดิหงหวูห่ รื อจูหยวนจาง ปฐมราชวงศ์หมิงนํา
กําลังทัพเข้ามาขับไล่พวกมองโกลที่มาตั้งราชวงศ์หยวนออกจากประเทศจีน เข้ายึดครองยูนนาน
เป็ นส่ วนหนึ่งของราชอาณาจักรหมิงได้สาํ เร็ จ ในเวลานั้นหม่าเหอถูกจับตอนเป็ นขันทีมีหน้าที่
รับใช้เจ้าชายจูต้ ีจนได้รับความไว้วางใจอย่างสู ง ช่วงสงครามแย่งชิงบัลลังก์ระหว่างเอี้ยน หวังจูต้ ี
กับหมิงฮุ่ยตี้ กษัตริ ยท์ ี่สืบราชบัลลังก์ต่อจากหมิงไท่จู่ เจิ้งเหอมีส่วนสําคัญช่วยให้จูต้ ีได้รับชัย
ชนะขึ้นสู่ บลั ลังก์เป็ นจักรพรรดิหมิงเฉิ งจู่มีชื่อรัชกาลว่า "หย่งเล่อ" และได้รับการสนับสนุนเป็ น
หัวหน้าขันที ต่อมาได้รับพระราชทานแซ่เจิ้งจึงเรี ยกขานว่า "เจิ้งเหอ" แต่ชื่อที่รู้จกั กันดีกค็ ือ "ซัน
เป่ ากง" หรื อ "ซําปอกง" (三寶公/三宝公 )
3
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